
ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ  
ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΣΑΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ! 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 
ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ „ΠΡΑΣΙΝΗ“ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, 
ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 
ΑΠΛΩΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ.

ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΘΑ ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! ΓΙΑΤΙ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ        
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ!

ECO TIPS ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ & ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ

Ως συνεργάτης των κομμωτηρίων από 
το 1948, μπορούμε να σας βοηθήσουμε 
να λειτουργήσετε το κομμωτήριό σας με 
εστίαση στην οικολογική συνείδηση, χωρίς 
να επηρεαστεί η αποδοτικότητά του. 
Αυτό το σημαντικό έργο απαιτεί 
ανάλυση της παρούσας κατάστασης 
του κομμωτηρίου σε ότι έχει σχέση με 
τον εξοπλισμό του, τις καθημερινές 
δραστηριότητές σας, τις υπηρεσίες που 
παρέχετε και φυσικά, τις συνήθειές σας. 

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
–  Σταματήστε τη χρήση προϊόντων 

που περιέχουν πλαστικά 
μικροσφαιρίδια. 

–  Για καλύτερη ανακύκλωση, 
χρησιμοποιήστε άχρωμο 
αλουμινόχαρτο. - σκουπίστε τα 
υπολείμματα χρώματος πριν τα 
πετάξετε.

–  Χρησιμοποιήστε βιοδιασπώμενα 
οικιακά καθαριστικά. 

–  Ζητήστε τις συμβουλές από έναν 
“ενεργειακό σύμβουλο” για να 
αναλύσει το κομμωτήριό σας. 

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΔΙΟΞΙΔΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
–  Δώστε κίνητρα στο προσωπικό για 

να εφαρμόζει eco-μετακινήσεις (π.χ. 
χρήση συγκοινωνίας).

– Μειώστε τη θερμοκρασία του νερού 
 κατά 1-2°C. 
– Χαμηλώστε τη θερμοκρασία του   
 χώρου σας στους 21°C.
– Χρησιμοποιήστε φυτά στοv χώρο
 σας για να να μειώσετε το   
 αποτύπωμα άνθρακα.

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
–  Χτενιστε το χρώμα πριν από το 

ξέβγαλμα. 
– Χρησιμοποιήστε εργαλεία
 ανάμειξης και εφαρμογής
 χρωμάτων που καθαρίζονται
 εύκολα. 
– Εγκαταστήστε στους λουτήρες, 
 εξαρτήματα εξοικονόμησης 
 νερού.
– Προτιμήστε τις θεραπείες
 leave-in αντι εκείνων που 
 απαιτούν ξεβγάλμα.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
–  Λειτουργήστε το πλυντήριο 

μόνο με πλήρη φορτίο - 
Χρησιμοποιήστε περισσότερο 
το φυσικό φως. 

–  Αντικαταστήστε τις “παλιές” 
ηλεκτρικές συσκευές με νέες, 
ενεργειακά αποδοτικότερες. 

–  Αξιοποιήστε εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας

–  Αντικαταστείστε τις λάμπες με 
led τεχνολογίας 

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
– Χρησιμοποιήστε πλενόμενες
 κάπες. 
– Δοκιμάστε free-hand τεχνικές
 χρώματος αντί για εκείνες με
 το αλουμινόχαρτο . 
– Εφαρμόστε διαχωρισμό των 
 σκουπιδιών ανά είδος. 
– Χρησιμοποιήστε βαφές σε 
 δοχεία αλουμινίου - έτσι θα
 έχετε 50% λιγότερα απόβλητα
 συσκευασιών¹ & χαμηλότερο
 κόστος ανά υπηρεσία βαφής.

ΚΑΝΕΤΕ ΦΑΝΕΡΕΣ ΤΙΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ
– Ενημερώστε τους πελάτες σας 
 για τις “πράσινες” ενέργειές σας
– Ορίστε έναν “πρεσβευτή
 βιωσιμότητας” στην ομάδα σας.
– Να επικοινωνείτε πάντα την 
 πρόοδό σας
– Παρέχετε πληροφορίες για τα 
 προϊόντα που χρησιμοποιείτε.

1: Topchic Δοχείο 250ml = 4 σωληνάρια (4x60ml)


